Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 28. apríl 2009, kl. 1900.

Bygdarráðslimir á fundi: Karl A. Olsen, Herit Magnussen, Pauli T. Petersen,
Jón Mikkelsen, Evelyn Gaard, Øssur Christiansen og
Siri S. Niclassen
Skrivari:
Maud Poulsen
Til viðgerðar fyri opnari hurð:
Borgarstjórin kunnaði um, at eitt nýtt mál er komið inn, síðani skráin varð løgd. Málið kemur
inn sum mál nr. 26.
Mál 17
Tilmæli frá Teknisku nevnd og frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um notat frá Karl A.
Olsen, borgarstjóra, um ung í arbeiði.
J. nr. 2009-104
Ein minniluti í Teknisku nevnd, Bárður Poulsen, mælir til at taka ung í arbeiði inn í ár, og ein
meiriluti í Teknisku nevnd, Pauli T. Petersen og Herit Magnussen, mælir til í fyrstu syftu at
lata teir báðar arbeiðsmenninar, sum eru í fyribils arbeiði, at halda áfram, men møguliga at
taka nøkur fá ung inn í arbeiði, frá byrjan av summarfrítíð skúlans. Meirilutin mælir somuleiðis
til, at 80.000 kr verða settar av til arbeiðsmenninar og 55.000 kr til ung í arbeiði.
Trivnaðar- og umhvørvisnevndin mælir til at brúka 60.000 kr. av játtanini til ung í arbeiði í
2009.
Viðv. mál 17
Borgarstjórin mælti til, at næmingar í 9. flokki úr Vestmanna fáa tilboð um arbeiði í summar.
Næmingarnir arbeiða 1 viku hvør.
Tekniska deild skipar arbeiðsuppgávurnar í samráð við Teknisku nevnd og
Trivnaðarnevndina.
Tilmælið frá borgarstjóranum einmælt samtykt. Hini tilmælini fella tí burtur.
Mál 18
Tilmæli frá Teknisku nevnd um álit frá Býarskipanarnevndini í samband við broytingar í
byggisamtyktini fyri Vestmanna Kommunu.
J. nr. 2005-568
Nevndin mælir til at taka viðmerkingarnar frá Býarskipanar-nevndini til eftirtektar.
Viðv. mál 18
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 19
Tilmæli frá somu um marknaumskipan ímillum matr. nr. 282as hjá Ólavur Winther og matr.
nr. 282an hjá Vestmanna Kommunu.
J.nr. 2009-077
Nevndin mælir til at viðmæla marknaumskipanini.
Viðv. mál 19
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 20
Tilmæli frá Trivnaðar- og umhvørvisnevndini um, at neyðugt er við nýggjari játtan til
Dagtilhaldið, úm tað skal halda fram aftaná summarfrítíðina.
J.nr. 2009-004
Nevndin mælir til at taka undir við, at virksemið heldur fram, og at áleggja Fíggjarnevndini at
útvega neyðuga játtan á endurskoðaðari fíggjarætlan fyri 2009.
Viðv. mál 20
Tilmælið einmælt samtykt.
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Mál 21
Tilmæli frá somu um notat frá Karl A. Olsen, borgarstjóra, um “fríðkan av bygdini til
bátastevnuna og tiltak hjá Agenda 21 skrivstovuni”.
Nevndin mælir til, at umrøddu økini verða ruddað á ruddingardegnum 2. mai.
Viðv. mál 21
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 22
Tilmæli frá Fíggjarnevndini um, hvørt kommunulæknin skal knýtast at talgildu heilsuskipanini.
J.nr. 2009-080
Nevndin mælir til, at kommunulæknin verður knýttur at talgildu heilsuskipanini. Mælt verður
til, at stovningargjald, stovningarútreiðslur, rakstrarkostnaður og mánaðargjøld verða bókað á
kontu nr. 551015 “Telduútgerð”. Mælt verður somuleiðis til, at Vestmanna Kommuna avtalar
við Heilsumálaráðið, hvussu loyvisgjaldið – 73.000 kr – verður goldið.
Viðv. 22
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 23
Tilmæli frá somu um umsókn um stuðul til Summartónar 2009 – Skipað verður fyri konsert
við Agnar Lamhauge og Janus Kampmann á Fjørukrónni 27. juni 2009. Fíggjartørvurin er
9.000 kr, søkt verður um, at VK stuðlar við upphæddini.
VK stuðlaði í fjør við 6.300 kr, talan var eisini um konsert á Fjørukrónni. Søktu tá um 12.500
kr í stuðli (2005-647).
J.nr. 2009-110
Ein meiriluti, Pauli T. Petersen og Bárður Poulsen, mælir frá at stuðla. Ein minniluti, Karl A.
Olsen, mælir til at stuðla við 4.500 kr, og at upphæddin verður játtað av kontu nr. 690130
“Studningur o.a. útreiðslur”
Viðv. 23
Tilmælið samtykt við fimm atkvøðum fyri og tveimum ímóti.
Karl A. Olsen, Herit Magnussen, Jón Mikkelsen, Evelyn Gaard og Siri S. Niclassen atkvøddu
fyri. Pauli T. Petersen og Bárður Poulsen atkvøddu ímóti.
Mál 24
Tilmæli frá somu um stuðul til bátastevnuna. Í 2008 guldu vit 8.000 kr til Rás2 og stuðlaðu
VÍF við 12.000 kr.
J.nr. 2009-111
Nevndin mælir til at stuðla á henda hátt: Í mesta lagi 8.000 kr fyri stevnuvarp á Rás2, í mesta
lagi 12.000 kr fyri fýrverk, 8.000 kr í stuðli til VÍF fyri lýsingar, plakatir o.a. Upphæddirnar
verða játtaðar av kontu nr. 450030 “Mentanartiltøk”.
Viðv. 24
Tilmælið einmælt samtykt.
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Mál 25
Tilmæli frá borgarstjóranum um endurnýggjan av skeinkiloyvi hjá Bryggjuni og um uttandura
skeinkiloyvi.
J.nr. 2009-099
Mælt verður bygdarráðnum til at viðmæla umsóknini.
Viðv. 25
Tilmælið einmælt samtykt.
Mál 26
Nýtt mál á skránni: Fíggjarætlan fyri Vestmanna Bókasavn fyri 2010.
Viðv. mál 26
Tilmælið einmælt samtykt.
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